
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
19. 9. 2021 

Pouze v neděli při mši svaté v 9:00 budou otevřené dveře, prostor venku bude ozvučen a bude 
možnost si sednout na lavičky pod stany. Ti, kdo budou stát venku, se nemusí rezervovat.  

Adorace bude tento týden v neděli od 10:00. V 15:00 bude zakončení adorace modlitbou litanií 
a svátostným požehnáním. Děkujeme všem, kdo se zapíší na hlídání. Rezervace je možná na 
webu v sekci „Rezervace“ nebo telefonicky pastorační asistentce.  

Možnosti zpovědi na webu a v zádveří kostela: 

• na faře – nutná rezervace na farním webu (čt 19:00 – 20:30 J. Haman, pá 19:00 – 20:30 
M. Brhel) 

• v kostele – bez rezervace pravidelně před večerní mší v po, st, pá (17:30 – 17:50) a ve čt 
(16:00 – 16:20). 

Dnes v neděli 19. 9. je sbírka na církevní školství v diecézi. Je také posvícení ve Lhotě. Při mši 
svaté v 15:00 bude prostor venku před kaplí ozvučen a bude možnost si sednout na lavičky. Více 
informací na farním webu „Plánované akce“. 

V úterý 21. 9. bude úklid kostela a fary. Všem, kdo se ho účastní, děkujeme. 

V pátek 24. 9. v 19:00 bude na faře spolčo 19+. Přijde mezi nás pan kaplan, promluví o tématu 
povolání a své cestě ke kněžství. Zároveň proběhne malá degustace mešních vín. 

V neděli 26. 9. v 17:00 bude v kostele „Posvícenský koncert“ chrámového sboru a orchestru 
ZUŠ. 

Sbírka na Svatou zemi z minulé neděle byla 5 200,- Kč. Děkujeme. 

Na farní webu v sekci „Aktuality“ a na nástěnce vzadu v kostele je sepsán rozvrh výuky 
náboženství na jednotlivých školách a kdy se s výukou pro jednotlivé ročníky začíná. 

Kdo byste chtěl dodat květiny na výzdobu kostela, v zádveří kostela bude každý pátek připraven 
kýbl s vodou od 8:00 do večerní mše. Děkujeme. 

Vzadu na nástěnce je svatební oznámení našeho farníka, Jirky Urbana, který si bude brát Lucii 
Tesařovou 9. 10. na Chlumku v Luži. Děkujeme, že se s námi chtějí podělit o radostnou zprávu 
a přejeme jim hodně Božího požehnání. 

 

 

 


